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— да се възстанови служебното положение на ищцата (включително като се вземе предвид нейния опит при така
поправеното класиране в степен, нейните права на повишение
и пенсионните й права), като се изхожда от степента на която
е трябвало да бъде назначена въз основа на обявлението за
конкурса, в резултат от който е включена в списъка с
подходящи кандидати, или в степента, посочена в обявлението за конкурса, или в степента, съответстваща на нейния
еквивалент според класирането по новия статут, считано от
решението за назначаване,
— да се присъди на ищцата лихва за забава въз основа на
определения от Европейската централна банка лихвен
процент, върху съвкупността от суми, съответстващи на
разликата между възнаграждението, което отговаря на
нейното класиране според решението за назначаване и класирането, на което тя би имала право до датата на решението
за редовното й класиране в степен,
— да се осъди ответника да заплати разноските.
Правни основания и основни доводи
Като успял кандидат от общия конкурс CJ/LA/32 (1), обявлението за който е публикувано преди 1 май 2004 г., ищцата е
назначена след влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) №
723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на
Правилника за длъжностните лица на Европейските общности,
както и на Условията за работа на другите служители (2). В
съответствие с разпоредбите на приложение XIII към Правилника
за длъжностните лица на Европейските общности (наричан понататък „Правилника“), изменен с посочения по-горе регламент,
ищцата е класирана в степен AD7 вместо в степените LA7 или
LA6, предвидени в обявлението за конкурса.
В иска си ищцата твърди за наличие на нарушение на член 5,
параграф 5 от Правилника, на принципите на равно третиране,
на пропорционалност, на добрата администрация и на защита на
оправданите правни очаквания, както и на член 31, параграф 1
от Правилника, тъй като от една страна е назначена на степен,
по-ниска от посочената в обявлението за конкурса и, от друга
страна, класирането на успелите същия конкурс кандидати, е
извършено на различно равнище, в зависимост от това дали са
назначени преди или след влизане в сила на Регламент №
723/2004.
Освен това ищцата се позовава на нарушение на член 10 от
Правилника, тъй като не е поискано мнението на комитета,
посочен в тази разпоредба, относно класирането на тези успешно
положили конкурса кандидати, чиито обявления са се отнасяли
до предходната кариерна структура.

(1) ОВ C 221 A, 3.8.1999 г., стр. 7.
(2) ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1.
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Иск, предявен на 14 май 2007 г. — Barbin/Парламент
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Език на производството: френски
Страни
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Искания на ищцата
— да се обяви за противозаконна точка I.2, буква в) от „Мерки
за прилагане относно присъждането на точки за заслуги и за
повишение“ на Европейския парламент от 10 май 2006 г.;
— да се отмени решението от 16 октомври 2006 г. на органа
по назначаването (ОН), с което на ищцата се присъжда една
точка за заслуги в процедурата за повишение за 2005 г.;
— да се осъди ответника да заплати разноските.
Правни основания и основни доводи
Ищцата — длъжностно лице в Европейския парламент със степен
AD 11, изтъква много сходни доводи с посочените по дело F148/06 (1).

(1) ОВ C 42, 24.2.2007 г., стр. 48.

Определение на Съда на публичната служба от 25 май
2007 г. — Antas/Съвет
(Дело F-92/06) (1)
(2007/C 155/84)
Език на производството: френски
Председателят на първи състав разпореди делото да бъде
заличено от регистъра вследствие на споразумение по уреждане
на спора.

(1) ОВ C 237, 30.9.2006 г., стр. 21.

